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Vážení spoluobčané, 

 

ani jsme se nenadáli a už zde máme měsíc červen – tedy pololetí. Letošní zima a jaro probíhaly 

nestandardně. V minulosti zima přecházela do léta ze dne na den, dnes se zima a chladné počasí 

nechce vzdát své vlády ani v průběhu měsíce května, nejkrásnějšího jarního období. A opět se 

zase posunuly teplotní rekordy, ale tentokrát do mínusových hodnot. Podle loňské předpovědi 

jsme očekávali extrémní sucho, dočkali jsme se pravého opaku a stále nás provází nadměrné 

deště a přeháňky. Ale takový je život a my musíme s určitou dávkou pokory tyto rozmary přírody 

přijímat. 

Každý měsíc si přejeme a stále se ubezpečujeme navzájem, že pandemie covidu – 19 je již                  

na ústupu a my se pomalu budeme vracet do normálního života. Ze všeho nejvíc jsme si přáli 

nejen my dospělí, ale i samotné děti návrat do svých tříd ve školách. Omezení, která byla 

pandemií vyvolána, jsou (k dnešnímu dni 1. 6. 2021) snad opravdu na ústupu a my se po víc jak 

roce budeme snažit vše, co se dá, nahradit a dohnat. Nepovažujme uplynulé období za ztracený 

rok života, ale naopak hledejme vakcínu proti „blbé náladě“ – je zapotřebí začít organizovat 

společenské a kulturní akce, které nám všem tolik chybí. Pevně věřím, že plánovaný Den obce 

již bude zahájením nového období – po zvládnutí pandemie. Po čase opět chceme zorganizovat 

se zemědělci a místními spolky obecní dožínky, které nás opět mohou obohatit o další 

společenský zážitek. 

V minulých číslech našeho zpravodaje jste byli informováni o plánovaných akcích roku 

2021. Některé již byly zdárně provedeny. Proběhl nákup a vydání 310 ks kompostérů                              

pro domácnosti.  Po pěti letech pronájmu přejdou do vlastnictví našich občanů, jak je uvedeno                    

ve smlouvě. Tím se ještě sníží množství vytvářeného komunálního odpadu, což je určitě 

chvályhodné.  

Rovněž byla dokončena jazyková a IT učebna v naší základní škole. Tím bylo splněno naše 

přání vybavit naši školu moderními technologiemi, které povedou ke zkvalitnění výuky. 

V obecním domě byla zřízená klimatizace současně i pro zdravotnické středisko a lékárnu                        

a těšíme se na její využití v letních dnech. Taktéž u workoutového hřiště byl zakoupen sklad                  

pro techniku TJ Sokol a sportovní náčiní pro JSDH. Toto je výčet akcí, které se podařily.  

Na druhé straně se nám nepodařilo zprovoznit lávku u Novobilských. Stále čekáme                         

na stavební povolení pro stavbu nových pilířů. Je smutné konstatovat, že není síly urychlit nebo 

upřednostnit některé naléhavé stavby, které nám tak znepříjemňují život. Omlouvám se všem                

za tuto časovou prodlevu. A věřím, že v dalším čísle zpravodaje bude informace jiná – opačná. 

Z plánovaných akcí letošního roku jsme provedli výběrové řízení na stavbu „Sociálních bytů“.  

Stavbu provede vítězná firma Osbau s. r. o. s nejlepší cenou 13 239 417,75 Kč a čekáme jen                 

na vyhodnocení podané žádosti o dotaci. Stejně proběhl výběr dodavatele pro rozšíření herních 

prvků v MŠ Fryčovice na zahradě bývalé fary č. p. 38. Vítězná firma Hybaj s. r. o. Nový Jičín 

provede stavbu do konce srpna 2021 za cenu 1. 116 502 Kč. 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 
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Ostatní podané žádosti o dotaci nebyly zatím vyhodnoceny, tak si na ně musíme počkat. Snad se 

všichni shodneme, že je zapotřebí investovat a zvelebovat obec a majetek obce, ale dáváme 

přednost těm akcím, které jsou dotačně podpořeny. 

Vážení spoluobčané, pevně věřím, že už nám nadcházející období přinese i lepší počasí, 

lepší náladu a konečně se taky můžeme rozjíždět na tolik očekáváné dovolené a prázdniny. Užijte 

si léta ve zdraví a pohodě. Budu rád, když se odpočatí a zotavení budete vracet do své obce – kde 

stojí za to žít. 

            Leo Volný, starosta 
 

 

 

 

 

 Bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek „Lávka pro pěší přes řeku 

Ondřejnici“ ze dne 12. 4. 2021, podle které ve výběrovém řízení pro zakázku malého rozsahu: 

„Lávka pro pěší přes řeku Ondřejnici“, konaném dne 12. 4. 2021, byla vybrána společnost 

VALA - realizace staveb s. r. o. za nabídkovou cenu ve výši 806.042,20 Kč s DPH. 

 Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Fryčovice a společností VALA - realizace 

staveb s. r. o., jejímž předmětem je zhotovení díla - výstavba pilířů lávky pro pěší                                   

přes Ondřejnici za cenu ve výši 806.042,20 Kč s DPH. 

 Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Fryčovice a společností EKO-KOM, a. s., 

jejímž předmětem je výpůjčka 43 kusů sběrných nádob na tříděný odpad. 

 Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 4. 2021: stav účtu 

vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 13.223.734,72 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ 

NÁRODNÍ BANKY je 16.173.545,33 Kč. Souhrn stavu je 29.397.280,05 Kč. 

 Schvaluje uzavření smlouvy se společností Dobrá zakázka s. r. o., jejímž předmětem je 

zastoupení Obce Fryčovice při provádění úkonu podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, v účinném znění, souvisejících se zadávacím řízením pro akci „Rybník 

Fryčovice Dolní“ ve výši 18 000 Kč + DPH.  

 Schvaluje společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru se 

stavbou rodinného domu na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 739/1, k. ú. Fryčovice, 

v majetku paní P. S. 

 Souhlasí s připojením hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 347/2, k. ú. Fryčovice,                          

ve společném jmění manželů P. T. a R. T., na ostatní komunikací nacházející se na hmotné 

nemovité věci, pozemku parc. č. 352,k. ú. Fryčovice, v majetku Obce Fryčovice, a souhlasí se 

stavbou rodinného domu na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 336/1, k. ú. Fryčovice, 

ve společném jmění manželů P. T. a R. T. a kladné stanovisko k možnosti a způsobu napojení 

na technickou infrastrukturu ve vlastnictví Obce Fryčovice.  

Výtah ze schůzí Rady obce Fryčovice 

za období duben - květen 2021 

INFORMACE Z OBCE 
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 Souhlasí s připojením hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 1166/5, k. ú. Fryčovice, 

v majetku paní S. Č. na ostatní komunikací nacházející se na hmotné nemovité věci, pozemku 

parc. č. 1152/1 k. ú. Fryčovice, a souhlasí se stavbou rodinného domu na hmotných 

nemovitých věcech, pozemcích parc. č. 1166/5 a parc. č. 1167/4, vše k. ú. Fryčovice, v majetku 

S. Č., a kladné stanovisko k možnosti a způsobu napojení na technickou infrastrukturu                          

ve vlastnictví Obce Fryčovice.  

 Bere na vědomí oznámení zahájení řízení projektové dokumentace ve věci „Revitalizace 

zahrady odloučeného pracoviště MŠ Fryčovice“. 

 Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 

Obcí Fryčovice a Moravskoslezským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí investiční 

dotace v maximální výši 33,65 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů                  

na realizaci projektu „Revitalizace zahrady odloučeného pracoviště MŠ Fryčovice“, 

maximálně však ve výši 400 000 Kč. 

 Bere na vědomí informaci o přípravě strategického rozvojového dokumentu Obce Fryčovice 

na období 2021 – 2027, který bude předložen ke schválení na nejbližším zastupitelstvu obce. 

 Bere na vědomí informaci o změně lhůty pro podání nabídek/žádostí o účast na veřejnou 

zakázku na akci „Sociální byty v objektu na parc. č. 1485/8, k. ú. Fryčovice“, jež byla z důvodu 

připomínek žadatelů a upřesnění zadání prodloužena do 21. 4. 2021 do 10.00 hodin. 

 Schvaluje zadání zpracování geometrického plánu za účelem rozdělení hmotné nemovité věci, 

pozemku parc. č. 2284/1, k. ú. Fryčovice, která je ve společném jmění manželů J. L. a R. L.  

 Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Fryčovice a Povodí Odry, 

státní podnik, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene spočívající v oprávnění Obce 

Fryčovice umístit lávku na části hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 2392/1,                                    

k. ú. Fryčovice, za jednorázovou úplatu ve výši 3 637,50 Kč + DPH. 

 Bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek „Sociální byty v objektu na parc. č. 

1485/8, k. ú. Fryčovice“ ze dne 26. 3. 2021, podle které ve výběrovém řízení pro zakázku 

zjednodušeného podlimitního řízení: „Sociální byty v objektu na parc. č. 1485/8,                                       

k. ú. Fryčovice“, konaném dne 26. 4. 2021, byla vybrána společnost OSBAU s. r. o.,                               

za nabídkovou cenu ve výši 13 239 417,75 Kč vč. DPH. 

 Bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci operačního programu 

Životního prostředí 2014 - 2020 vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí pro akci: 

„Zkvalitnění nakládání s odpady v rámci Obce Fryčovice“, podle kterého bylo schváleno 

poskytnutí dotace ve výši 989 417 Kč. 

 Bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj pro akci: 

„Vybudování jazykové a počítačové učebny v ZŠ Fryčovice“, podle kterého bylo schváleno 

poskytnutí dotace ve výši 3 364 906,55 Kč. 

 Schvaluje rozvahu Základní školy Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, 

za období 1. 1. – 31. 3. 2021.  

 Schvaluje rozvahu Mateřské školy Fryčovice 451, příspěvkové organizace, za období                        

1. 1. – 31. 3. 2021.  
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 Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Fryčovice a Povodím 

Odry, státním podnikem, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene spočívajícího 

v oprávnění Obce Fryčovice umístit lávku na části hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 

2392/1, vodní plocha, k. ú. Fryčovice, za úplatu ve výši 1 500 Kč bez DPH v aktuální výši. 

 Bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo mezi Obcí Fryčovice a společností OSBAU s. r. o, 

jejímž předmětem je zhotovení díla, stavby v rámci akce „Sociální byty v objektu na parc. č. 

1485/8, k. ú. Fryčovice“ za cenu ve výši 13 239 417,75 Kč vč. DPH, který bude předložen                

ke schválení na následující zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, včetně rozpočtového 

opatření. 

 Schvaluje dokumentaci provedení stavby „Revitalizace odloučeného pracoviště MŠ 

Fryčovice“. 

 Zadává vypracování znaleckého posudku paní prof. Ing. Darjou Kubečkovou, k stavebně 

technickému posouzení stavby: Fryčovice, č. p. 325, objekt k bydlení, která je součástí hmotné 

nemovité věci, pozemku parc. č. 1933, k. ú. Fryčovice. 

 Bere na vědomí termín kontrolního dne k projednání projektové dokumentace na stavbu 

„Pečovatelské byty Fryčovice“, který se koná dne 4. 5. 2021.  

 Schvaluje skartování archivní sbírky zákonů, které jsou dlouhodobě uloženy v archívu 

Obecního úřadu Fryčovice.  

 Bere na vědomí seznam majitelů nepřipojených hmotných nemovitých věcí ke kanalizaci.  

 Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 5. 2021: stav účtu 

vedeného u MONETA Money Bank, a. s., je 12.943.538,33 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ 

NÁRODNÍ BANKY je 16.335.737,45 Kč. Souhrn stavu je 29.279.275,78 Kč. 

 Schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci k projektu „Kompletní revitalizace 

zázemí sportoviště ve Fryčovicích“ v rámci výzvy č. 13/2020 – Sportovní infrastruktura – 

Investice nad 10 mil. Kč v programu č. 16252: Regionální sportovní infrastruktura                           

2020 – 2024, jehož nositelem je Národní sportovní agentura, a pověřuje podáním žádosti                       

o poskytnutí dotace společnost Euro Grant Investment s. r. o.  

 Schvaluje zapsání Obce Fryčovice do rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona                        

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v účinném znění. 

 Schvaluje uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb mezi Obcí Fryčovice                           

a společností Euro Grant Investment s. r. o., jejímž předmětem je poskytování komplexního 

poradenství, zpracování žádosti o dotaci včetně všech stanovených příloh v rámci výzvy č. 

13/2020 – Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč v programu č. 16252: Regionální 

sportovní infrastruktura 2020 – 2024, jehož nositelem je Národní sportovní agentura, za cenu 

ve výši: 40.000 Kč bez DPH za zpracování dokumentace k žádosti o dotaci. 

 Bere na vědomí územní souhlas s umístěním stavby Městského úřadu Brušperk, Stavebního 

úřadu, ze dne 10. 5. 2021, č.j. SÚ/328/879/2021/St, kterým stavební úřad vydal územní souhlas 

s umístěním stavby „Revitalizace zahrady odloučeného pracoviště č. p. 38“. 

 Bere na vědomí Informaci o termínu a programu konání kontroly Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje v oblasti zajištění krizových situací na den 31. 5. 2021. 
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 Bere na vědomí informaci o zahájení zpracování digitálního povodňového plánu Statutárního 

města Frýdek-Místek a o povinnosti zaslání aktuálního složení povodňové komise a plánu obce 

prostřednictvím datové schránky. 

 Schvaluje uzavření smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování mezi Obcí 

Fryčovice a společností Zásilkovna s. r. o., jejímž předmětem je výpůjčka částí hmotných 

nemovitých věcí, pozemku parc. č. 1463/1, o výměře 0,77 m2 a pozemku parc. č. 2394/14                    

o výměře 0,77 m2, vše k. ú. Fryčovice, za účelem umístění, provozu, servisu a případné 

obměny dvou automatů sloužících k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb, které bude 

v obci provozovat společnost Zásilkovna s. r. o. 

 Ruší usnesení č. 21/65/1063 přijaté na 65. schůzi Rady obce Fryčovice konané dne 12. dubna 

2021, a to z důvodu změny textu smlouvy. 

 Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Fryčovice a společností VALA - realizace 

staveb s. r. o., jejímž předmětem je zhotovení díla - výstavba pilířů lávky pro pěší přes 

Ondřejnici za cenu ve výši 806.042,20 Kč s DPH. 

 Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody                            

o umístění stavby  č. IV-12-8020979/VB01 mezí Obcí Fryčovice a společností ČEZ 

Distribuce, a. s., zastoupené společností  Profiprojekt s. r. o., jejímž předmětem je závazek 

Obce Fryčovice uzavřít v budoucnu se společností ČEZ Distribuce, a. s., smlouvu o zřízení 

věcného břemene – podzemní vedení NN 0,4 kV a zařízení o napětí 0,74 kV, zatěžující hmotné 

nemovité věci, pozemky parc. č. 1458 a  parc. č. 1460, vše k. ú. Fryčovice, ve vlastnictví Obce 

Fryčovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou úplatu ve výši       

2.000 Kč + DPH, a jejímž předmětem je souhlas Obce Fryčovice s navrhovaným stavebním 

záměrem dle § 184a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v účinném znění.  

 Bere na vědomí žádost o peněžitou podporu od Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, 

příspěvkové organizace, na poskytnutí služeb občanům obce Fryčovice.  

 Bere na vědomí informaci o přípravě operačního programu, který umožní poskytovat peněžité 

prostředky z Fondu spravedlivé transformace na území postižené těžbou uhlí a na následky 

útlumu těžby, který zřizuje společnost Moravskoslezské Investice a Development, a. s., s tím, 

že Obec Fryčovice zašle písemně své stanovisko s vyjádřením zájmu řešit toto území. 

 Bere na vědomí oznámení Městského úřadu Brušperk, Stavebního úřadu ze dne 12. 5. 2021, 

č. j. SÚ/330/606/2021/St, o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu 

„Komunitní dům Fryčovice“ na pozemcích parc. č. 1457 (ostatní plocha – jiná plocha), 1458 

(ostatní plocha – manipulační plocha), 1455 (ostatní plocha – jiná plocha), 1456 (ostatní plocha 

– jiná plocha), 1463/1 (trvalý travní porost), 2364/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 

2394/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vše v k. ú. Fryčovice v majetku Obce Fryčovice. 

 Bere na vědomí informaci o průběhu kolaudačního řízení stavby „Stavební úpravy centra 

Obce Fryčovice“ od Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru 

Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Frýdek-Místek. 
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 Bere na vědomí informaci od společnosti Frýdecká skládka, a. s., o aktuální výkupní ceně 

vytříděného papírového odpadu pro měsíc květen 2021 ve výši: kartón, lepenka 3400 Kč/t                   

a noviny, časopisy 2000 Kč/t. 

 Bere na vědomí žádost ředitelky Základní školy Fryčovice, příspěvkové organizace,                               

o zajištění renovace hřiště s umělým povrchem nacházejícím se na hmotné nemovité věci, 

pozemku parc. č. 705/5, k. ú. Fryčovice, na základě odborného posudku od společnosti Umělky 

s. r. o.       

 Schvaluje provedení profesionální dlouhodobé údržby hřiště s umělým povrchem 

nacházejícím se na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 705/5, k. ú. Fryčovice, společností 

Umělky s. r. o., za cenu ve výši 27 984 Kč bez DPH. 

 Schvaluje postup pro údržbu veřejné zeleně v obci a objednání frézování dvou pařezů                           

na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 1448, k. ú. Fryčovice, dle cenové nabídky ze dne 

11. 5. 2021 od společnosti Ivánek – Zeman, v. o. s., za cenu ve výši 6 318 Kč + DPH. 

 Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezí Obcí 

Fryčovice a společností Povodí Odry, státní podnik, jejímž předmětem je závazek stran 

v budoucnu uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit stavby 

„Lávka u Novobilských“ na části hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 2392/1,                                    

k. ú. Fryčovice, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu Povodí 

Odry, státní podnik, za jednorázovou úplatu ve výši 15 Kč/m2 bez DPH, s tím,                                             

že předpokládaná výměra věcného břemene je přibližně 39 m2, jejíž přesná výměra bude 

provedena na základě geometrického zaměření po ukončení stavby.  

 Bere na vědomí informace o průběhu přípravného soudního jednání ohledně podání žaloby 

na určení vlastnictví vodních nádrží I. a II. na Krnalovickém potoce. 

 Bere na vědomí zápis ze schůze školské, kulturní, sociální a bytové komise ze dne 19. 5. 2021.  

 Bere na vědomí další postup pro podání žádosti o dotaci pro stavbu „Venkovní areál TJ Sokol 

Fryčovice“. 

 Schvaluje změnu povodňového plánu obce Fryčovice, která je vyvolána změnou osoby 

velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Fryčovice. 

 Souhlasí se soutiskem map lesního hospodářské osnovy (LHO) a lesního hospodářského plánu 

s LHO Frýdek-Místek pro zřizovací obvod Frýdek-Místek. 

 Bere na vědomí oznámení o dotčení pozemní komunikace, ve vlastnictví Obce Fryčovice, 

nacházející se na hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 937, k.ú. Fryčovice, pro realizaci 

stavby „Novostavba RD a krytého stání“ na hmotných nemovitých věcech, pozemcích prac. č. 

935/2, parc. č. 935/3 a parc. č. 934/2, vše k. ú. Fryčovice, kterou provádí pan R. K.  

 Schvaluje termín vítání občánků Fryčovic dne 5. 6. 2021 v době od 9:00 do 10:30 hodin                          

a schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč každému nově narozenému dítěti, 

které se stalo občanem obce Fryčovice.   

 Schvaluje změnu licence pro linku 865312 v trase Frýdek-Místek – Sviadnov – Staříč – 

Fryčovice – Brušperk, kterou provozuje společnost ČSAD Frýdek - Místek a. s., která spočívá 

ve změně trasy uvedené linky, vložením zastávky „Frýdek-Místek, Frýdek, nemocnice“                         

a vyjmutí zastávky „Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční“. 
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 Pověřuje starostu obce k projednání návrhu na změnu a úpravu dopravního značení v obci 

s panem Jiřím Břenkem, projektová činnost. 

 

 

 

 

         

Upozorňujeme občany, kteří k 30. 04. 2021 nemají zaplacené poplatky za komunální odpad nebo 

psy, aby je uhradili co nejdříve. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, 

budou občanovi vyměřeny platebním výměrem.  

Sazba poplatků na rok 2021 

 za komunální odpad  

o fyzická osoba s TP v obci - 500 Kč/osobu/rok 

o fyzická osoba vlastnící stavbu určenou k rekreaci, byt, rodinný dům bez TP v obci  

- 500 Kč/nemovitost/rok 

o osvobozeny jsou děti narozené v tomto kalendářním roce a fyzické osoby, které 

v letošním roce dosáhnou věku 80 let a více 

o občané s TP v obci, avšak pobývající v zahraničí déle než 9 měsíců, kteří se 

chtějí osvobodit od poplatku za komun. odpad, musí podat žádost o osvobození 

a doložit listinu prokazující pobyt v zahraničí v daném roce 

 za psa  

o za jednoho psa - 100 Kč 

o za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 150 Kč 

 

Způsob platby 

 bezhotovostním převodem na účet obce č.: 95521764/0600 

o VS: čp. domu 

o do poznámky uvést: název místního poplatku, příslušný rok a počet osob 

 hotovostně na obecním úřadě v úředních dnech 

 

Po uhrazení poplatku za komunální odpad se vydávají nálepky na popelnice.  

Mgr. Veronika Kozarová 

 

 

 

 

 

 

 

Termín splatnosti místních poplatků za komunální odpad a psy 

vypršel k 30. dubnu 2021. 

Výzva 

Obec Fryčovice vyřadila z archívu vázané sbírky zákonů z období od dvacátých let      

do konce minulého století. Tyto vázané knihy jsou volně k dispozici k rozebrání v obecní 

knihovně ve Fryčovicích. 
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Vítání fryčovických občánků se uskutečňuje zpravidla třikrát ročně podle počtu narozených dětí. 

Přetrvávající epidemiologická situace a vládní opatření neumožňovala v posledních 11 měsících 

oblíbený ceremoniál uskutečnit.  

 

V sobotu 5. června 2021 se v dopoledních hodinách v obřadní síni obecního úřadu opět 

uskutečnilo slavnostní vítání občánků, kterého se zúčastnilo 22 dětí z 23 pozvaných se svými 

rodiči a rodinnými příslušníky. Přivítáno bylo 15 holčiček a 7 chlapečků. 

 

1. skupina: 

- Zuzana Ďuricová, Julie Schneiderová, Nikolas Hlavatý, Aneta Kolková, Tereza Škárková, Klára 

Londinová, Vendula Hrabcová. 

 

2. skupina: 

- Sára Michálková, Alex Kostka, Jasmína Lišková, Lukáš Adamovský, Vendula Mintělová, 

Adam Luks, Natálie Sadílková. 

 

3. skupina: 

- Daniel Polášek, Emílie Jamrozová, Rozálie Šolcová, Helena Gřesová, Petr Zmija, Josef 

Holinka, Olívie Šrámková, Karolína Tokarčíková. 

 

Miminka tradičně vítaly do života děti z mateřské školy a starosta obce Leo Volný. Rodiče nově 

narozených dětí obdrželi knížečku k narození dítěte a dárkovou tašku s produkty, které darovala 

Lékárna U sv. Jiří. Novorozené děti, které měly v době narození a přijetí daru trvalý pobyt              

na území obce Fryčovice, dostaly peněžitý dar v hodnotě 5 000 Kč. Pan starosta předal 

maminkám květiny. Rodiče se podepsali do knihy zápisů o uvítání do života a poté se na památku 

vyfotili s miminkem u kolébky. 

Přejeme všem nově narozeným dětem zdraví, štěstí a lásku jak v dětství, tak v dospělosti. 

 

Mgr. Veronika Kozarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítáme mezi nás nové občánky 
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1. skupina 
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2. skupina 
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3. skupina 
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Jedete po obecní hlavní cestě a začnete si všímat – rozježděná tráva, špinavá komunikace. 

Občas na některých úsecích si pak zahrajete na jízdu zručnosti a kličkujete mezi auty z jedné 

strany na druhou, abyste se dostali dál… Každý majitel vozidla by se měl snažit  využít možnosti 

zajistit stání pro své auto na svém pozemku, pokud to jen trošku jde, třeba vyklidit zaskládanou 

garáž, stát před garáží, a ne na chodníku apod. Každý majitel vozidla by si měl také uvědomit již                       

při koupi vozu, že jej bude třeba také někde zaparkovat – především v garáži nebo na venkovním 

stání na svém pozemku. 

 

Podívejme se na celou situaci zaplavování veřejného prostranství auty z pohledu zákonů. Jako 

první a celou situaci zastřešující je zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Z něj lze dovodit 

obecně platné univerzální pravidlo, že vozidla v obci mohou stát jen na pozemních komunikacích 

a mimo pozemní komunikace jen na místech k tomu vyhrazených. Nebudu citovat celé znění 

zákona a paragrafy, ale shrnu to nejdůležitější. 

 

KDE SE MŮŽE PARKOVAT 

Parkování automobilů je možné na zpevněných plochách ve vlastnictví obce, kde byly pozemky 

zpevněny právě proto, aby zde bylo možno parkovat bez poškození zeleně, případně tam, kde je 

to upraveno značkou. Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji 

pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Při zastavení musí 

zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Při stání musí 

zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. 

 

KDE SE NESMÍ PARKOVAT – ZEJMÉNA 

o v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, 

o před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním, 

o u zastávky autobusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou 

„Zastávka autobusu“, a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam,                         

kde taková dopravní značka není, 

o ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky ve vzdálenosti kratší 

než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky „Podélná čára souvislá“ nebo 

nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem 

a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m, 

o na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní 

komunikaci, což v případě naší obce rozhodně není. 

U posledního bodu se zastavím. Silniční vegetace je příslušenstvím místní komunikace, na níž 

řidič nesmí zastavit a stát, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemních 

komunikacích (dopravní značkou). Přestupky dle silničního zákona by pak měla řešit policie. 

Parkování v obci 
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Pokud někdo parkuje na místech mimo komunikace, kde to není dovoleno – ničí trávu, zeleň                             

a přírodu, znemožňuje průchod chodců či údržbě obce, ať již z neznalosti, pohodlnosti, 

lhostejnosti či sobeckosti, je potřeba jej upozornit na další právní výklad. Řidiči se zde dopouštějí 

přestupku poškozování a neoprávněného záboru veřejného prostranství, veřejně přístupného 

objektu nebo veřejně prospěšného zařízení – zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých 

přestupcích, § 5 odst. 1, písm. g) – přičemž podle právního výkladu nezáleží na tom, kdo toto 

prostranství vlastní, jestli např. město, nebo soukromý vlastník. Definice veřejného prostranství 

zní: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 

a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu  

na vlastnictví k tomuto prostoru“. 

 

Za porušení § 5 (1) písm. g) zákona č. 251/2016 Sb. může policie příkazem na místě uložit 

pokutu do výše 10.000 Kč. 

 

Vyzýváme všechny majitele automobilů k zamyšlení a přesunutí „parkovišť“ pro svá 

vozidla do vlastních garáží, zahrad či předzahrádek. Obec není povinna zajišťovat parkování                               

pro soukromá vozidla, naopak je povinna dbát o bezpečnost na komunikacích a vzhled obce. 

Věříme, že nebudeme muset žádat o součinnost Policii ČR.  

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

                 Konečný Vratislav, místostarosta 
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Naše obec v posledních dvou letech obdržela dotaci na několik významných projektů. Naší 

povinností je jejich zveřejnění v obecním periodiku. 

 
Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí 

ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu 

pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu 

výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní 

zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného 

materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní 

dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální 

výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, 

vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která 

si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány 

kompostéry nebo výukové prvky. Učitelé absolvovali certifikované workshopy.  

Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč 

Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč 

Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč    www.mzp.cz,  www.sfzp.cz 

 

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu                              

na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše 

této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková 

pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč. 

 

 

 

 

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Fryčovice - bezpečnost dopravy“                     

(Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012605), který je spolufinancován z EU, konkrétně                                  

z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projektem dojde k vybudování dvou 

nových úseků chodníkových těles vč. jejich odvodnění v obci Fryčovice podél silnice č. II/486                

a zajištění bezbariérového přístupu na chodníky. Opatření přispějí k navýšení bezpečnosti 

dopravy v lokalitách. 

Přijaté dotace 
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Vytříděné množství odpadů z obalů v Obci Fryčovice za období leden až březen 2021 

Obec Fryčovice vytřídila za období od 01.01. – 31.03.2021 83,772 t odpadu 

- papír    8,761 t 

- plast     6,631 t 

- sklo   11,441 t 

- kovy  56,851 t 

- nápojový karton   0,088 t 

 

Díky vytříděnému odpadu naše obce dostala od společnosti EKO-KOM, a.s., odměnu ve výši 

66.749 Kč za zajištění zpětného odběru a za zajištění využití odpadů z obalů. 

Zdroj: zpráva od společnosti EKO-KOM, a.s. ze dne 03.05.2021. 

            Mgr. Veronika Kozarová 
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V posledním čísle jsem uvedl informace, jak správně třídit odpad, a zároveň jsem poukázal 

na nepořádky, které v poslední době často vznikaly u kójí s kontejnery na tříděný odpad. 

V některých částech obce to zřejmě padlo na úrodnou půdu a občané tato pravidla začali 

dodržovat. Jsou však ještě oblasti, kterých jako by se to netýkalo. Jedná se především o centrum 

obce u sokolovny a kontejnery vedle bytového domu č. p. 54. Tam v poslední době dochází 

nejčastěji k tvoření nepořádku kolem kontejnerů. 

Svozová firma všechno to, co se nachází mimo kontejnery nebo popelnice na tříděný 

odpad, nechává tak a prostě ho nevyveze. Takto pohozené pytle, sáčky, elektroodpad apod. 

musí zaměstnanci údržby obce sesbírat a svážet do velkoobjemových kontejnerů, které se 

nacházejí v areálu technických služeb. Velice mne mrzí, že když už někdo přijede ke kójím autem 

a vidí, že jsou plné, pak odpadky pohodí vedle a jede si po svém. Stačilo by, kdyby s ním přímo 

zajel do areálu technických služeb a tam je uložil do označených velkoobjemových kontejnerů 

(papír a plasty). Připomínám, že v areálu u již zmíněných kontejnerů jsou popelnice                            

na plechovky, na jedlé oleje a zvon na sklo. Neustálé problémy s úklidem hlavně v centru                      

u sokolovny nás vedly k tomu, že jsme v této oblasti zrušili žluté kontejnery na plasty. Kousek 

od sokolovny jsou umístěny velkoobjemové kontejnery, kde plasty může každý zavézt. Navíc 

areál je otevřen pro občany obce nepřetržitě a pořádek je hlídán kamerovým systémem. 

Jak jsem v posledním čísle zpravodaje uvedl, tak v obci byly umístěny do každé kóje 

kontejnery o objemu 240 l na použité jedlé oleje. Prosím občany, aby oleje a tuky do kontejneru 

vhazovali v uzavřených PET láhvích. Rozhodně ne ve skle. Při vyprazdňování kontejnerů pak                 

u skleněných obalů dochází k jejich rozbití a vytečení obsahu vedle kontejneru a tím pádem dojde 

i k znečištění okolí kontejneru. Rozhodně do kontejneru nevhazujte nic jiného než uvedené 

použité jedlé oleje a tuky! V poslední době se nám to stávalo u sokolovny, kdy do kontejneru byl 

vhozen domovní odpad, papír, notebook, vysavač. Dotyčná osoba nebyla dost opatrná, a tak                  

na papírech se nacházela jména (zřejmě původců odpadu), a tudíž víme, o koho se jedná.  

Rozhodně uvedeným místům (náves                      

a u bytového domu) budeme teď věnovat větší 

pozornost a k sledování pořádku u kójí budeme 

častěji používat fotopast. Na konci května nám 

firma měla provést štěpkování větví u hájenky 

v Zámrklí. Po cca 15 minutách došlo ve stroji 

k poruše. Tím pádem jeho práce skončila                         

a hromada větví u hájenky zůstala. Vzhledem 

k tomu, že toto se v poslední době stává velice 

často, bude obtížné tuto firmu na štěpkování větví 

Nakládání s odpadem v obci 
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k nám opět dostat. Ve větvích opět bylo něco, co stroj vážně poškodilo. Posledně to byl zbytek 

plotu. Tímto neuváženým přístupem občanů ztrácíme možnost se zbavovat tohoto druhu odpadu 

štěpkováním. 

Ještě se krátce zastavím k naší kanalizační síti. Určitě jste již někde četli, že velkým 

problémem každé kanalizační sítě je splachování vlhčených ubrousků. Vlhčené ubrousky                        

do toalety nepatří, zahlcují a ucpávají kanalizaci. Protože mají jiné složení, mají i jinou schopnost 

rozpadnout se. Zatímco běžný toaletní papír se rychle rozloží, vlhčený ubrousek ne. Vlhčené 

ubrousky jsou na rozdíl od toaletního papíru vyráběny z netkané celulózy s dlouhými vlákny, 

částečně i z plastů. V kanalizaci tak dokážou způsobit 

velké komplikace, díky své odolnosti proti roztržení 

mohou vlhčené ubrousky ucpat kanalizaci, čerpadla                   

i celé čistírny odpadních vod. Což má nakonec i dopad 

na naši peněženku, protože vyčištění ucpaného odpadu 

či oprava čerpadla není zadarmo. Vlhčených ubrousků 

se také týká „Směrnice o zákazu jednorázových plastů“, 

kterou schválila Rada Evropské komise. Jejím cílem je 

ochránit životní prostředí před jednorázovými plasty. 

Apelujeme proto touto cestou na všechny uživatele 

kanalizace, aby likvidaci výše uvedeného odpadu 

prováděli jiným způsobem než splachováním                             

do kanalizace. K likvidaci použitých vlhčených ubrousků lze použít nádoby na tříděný odpad, 

směsný komunální odpad apod. Výrazným způsobem se tím usnadní čištění a údržba kanalizační 

sítě.         

        Vratislav Konečný, místostarosta 

 
 

Prázdniny 

Marie Kružíková 

 

Jaro, léto, podzim, zima,  

ve školce nám bylo prima. 

Povídaly hodiny,  

že už budou prázdniny. 

Školáky tu tlačí bota, 

pospíchají do života. 

Už jen krůček pavoučí - 

než se s námi rozloučí. 

Došli právě na rozcestí, 

přejeme jim hodně štěstí. 

U nás v mateřinkách 
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     Sluníčko už začíná „jak se patří“ hřát, ptáci nás brzy po ránu probouzejí svým zpěvem, louky 

jsou plné kopretin a vlčích máků a v zahradách to voní po jahodách a po malinách…  

     Je tady LÉTO. 

     Další školní rok končí. I tento, stejně jako ten minulý, byl zvláštní, ale se všemi opatřeními se 

nám podařilo zdárně překonat bez omezení provozu více než půl roku. 

Přes to všechno jsme se všichni snažili, aby si děti pobyt v MŠ užily se vším všudy. Aby se pak 

při vzpomínkách na chvíle strávené v MŠ spokojeně usmívaly. 

Přejeme vám krásné léto a v září se v obou školičkách budeme těšit na vaše děti. 

 

Zaměstnanci MŠ Sluníčko 

 

 

 

Stejně jako loňský rok, tak ani letos nebylo přáno předškolákům přijít 

v dubnu do školy              a zápis budoucích školáků proběhl bez jejich osobní 

přítomnosti. Pro následující školní rok bylo zapsáno 29 dětí, které budou 

rozděleny do dvou prvních tříd.  

Vzhledem k lepšící se situaci mohly paní učitelky ve spolupráci 

s asistenty pedagoga připravit pro zapsané děti alespoň hravé odpoledne, které 

se uskutečnilo ve čtvrtek 27. 5. 2021 v prostoru za základní školou. Pro děti 

byla připravena různá stanoviště, na nichž prokázaly své schopnosti a dovednosti (překážková 

dráha, hod na cíl - do tlamy, skákání panáka, ale také stanoviště, kde prokázaly jazykové                   

a matematické dovednosti, kreslily). 

Všechny děti přišly natěšené a s „aktovkou“ dárků, které si svou aktivitou zasloužily, také z hřiště 

vesele odcházely.  

V tento den si se svými rodiči mohly prohlédnout také školu, kde již velmi brzy – v září – 

nastoupí. A bylo co vidět, neboť se právě dokončují dvě nové učebny, děti zavítaly také do školní 

družiny i do svých budoucích tříd.                                        

   Mgr. Petra Strnadlová, ZŠ Fryčovice 

Hravé odpoledne v základní škole 
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Milí čtenáři,  

máme tady nové číslo Fryčovického zpravodaje a s ním rubriku Knihovnické okénko. 

Protože nám začíná léto a s ním i doba dovolených, dneska vám přiblížím knížky spojené 

s cestováním. Dnešní doba sice cestování moc nepřeje, ale alespoň prostřednictví knih navštívíme 

spoustu krásných míst a zažijeme hodně dobrodružství. 

 

První knihu, kterou bych vám chtěla představit, je knížka známých cestovatelů a herců Jana 

Révaie, Pavla Lišky a Hynka Bernarda s příznačným názvem Sí, vole! Vandráci na cestě 

Střední Amerikou. Skvělé vyprávění o cestě tří bláznů do motorek a dobrodružství napříč 

Mexikem a Střední Amerikou je mozaikou cestovních deníků, filmových dokumentů a splněných 

snů. 

 

Dalšími pozoruhodnými knihami jsou cestopisy manželů Moniky a Jirky Vackových.                               

Ti na kolech projeli téměř celý svět, zpočátku sami, později se dvěma malými dětmi                              

(Nový Zéland - sakra na těžko a Austrálie - s dítky v zádech). Vydali celkem sedm knih                           

a všechny jsou plné dojmů, postřehů a barevných fotografií. 

 

V knihovně určitě naleznete ještě spoustu dalších cestopisů, jmenovat bych mohla Jiřího Máru 

- Ve stopách Vikingů, Evu Palátovou - Ata Mua-kolem světa za 800 dní, Ola Lama - Jižní 

Amerikou od rovníku k tučňákům nebo Martina Stillera - Světem na kole. Taky Tereza 

Boučková napsala cestopis s názvem Bhútán, má láska.  

 

Za pozornost stojí  kniha Lucie Kutrové - 151 dní Pacifickou hřebenovkou. Lucie je holka, která 

si plní přání, holka, která se rozhodla projít Pacific Crest Trail, nejnáročnější pěší trasu na světě, 

vedoucí z Kalifornie přes Oregon a Washington až ke kanadským hranicím, jejíž celková délka 

čítá 4 300 km. 

 

V knihovně se taky dají vypůjčit i cestovní průvodci, a to hlavně po evropských zemích. 

Z novinek uvádím knihy Strach od Josefa Kariky, Mlsná huba Magdy Váňové, Hotýlek na 

Islandu Julie Caplinové, Julinčina pekárna od Táně Keleové-Vasilkové a konečně Listopád 

Aleny Mornštajnové. 

Pro děti pak Prašinu 3. díl -Bílá komnata nebo Strašidelné historky báječného kamaráda, 

kterou napsal autor Malého poseroutky Jeff Kinney. 

Připomínám, že knihovna je již otevřena podle běžné provozní doby.  

     Sadílková Nataša, knihovnice 

     Obecní knihovna Fryčovice 

Knihovnické okénko 
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Vážení občané, ráda bych vás informovala o financích, které byly vynaloženy na provoz 

„bazénu“ ve Fryčovicích  

Víceúčelová hala v naší obci byla postavena v roce 2004 a slavnostně otevřena v roce 2005 jako 

přístavba Základní školy Fryčovice. 

Na stavbu byly v té době získány dotace 15 milionů korun z celkové ceny objektu 30 milionů 

korun. Tato sportovní hala slouží občanům naší obce a využívají ji - děti základní školy                                

a mateřské školy a zájmové organizace jako jsou hasiči apod.  

 Již v době realizace se vědělo, že: 

1. Zařízení nebude finančně zcela samostatné a obec bude muset nemalou finanční částkou 

přispívat na jeho provoz.  

2. Po letech bude muset dojít z pochopitelných důvodů (provoz 24 hodin denně), k obnově                  

a modernizaci technologií.  

3. Bude docházet ke změnám v hygienických předpisech, kterým budeme muset vyhovět.  

4. Rekonstrukce mohou proběhnout najednou nebo postupně. 

5. Pravděpodobný časový horizont obnovy bude 10-15 let.  

Tyto skutečnosti byly tedy všeobecně známy.  

Tak jako je známo, že se každoročně investuje do velké tělocvičny, fotbalového hřiště, dětských 

hřišť, chodníků, bytů, údržby centra, oprav mostů, osvětlení, údržby obecního sálu a obecního 

úřadu apod. To vše slouží občanům naší vesnice. Vše stojí peníze. 

Již v prvních letech provozu byla ztráta kolem jednoho milionu korun, a to přesto, že jsme byli 

jediným podobným centrem  v širokém okolí. Návštěvnost byla obrovská a zájem o všechny 

sportovní aktivity byl takový, že jsme ho ani nedokázali uspokojit. Postupem času však byly 

vystavěny v okolních městech další bazény a sportovní centra a pochopitelně se návštěvnost                     

o něco snížila. Rovněž začaly neúprosně narůstat ceny energií, vody apod.  

Nic z toho nás ale neodradilo.  

Stále jsme se snažili poskytovat nové služby jako plavání batolat, plavání mateřských škol, které 

mělo a stále má velký úspěch. I naše školní děti nepřišly zkrátka. Plavání ve vlastním bazénu 

představuje nevídaný luxus pro žáky základní i mateřské školy. Školní děti mohou přejít                          

do bazénu nebo tělocvičny suchou nohou přímo ze školních lavic, rodiče nemusí vynakládat 

velké finanční částky za dopravu, jednotlivé třídy nemusí na celý den přerušovat výuku kvůli 

dvěma hodinám plavání týdně. Mohou si užívat sportovní kroužky a protáhnout těla místo sezení 

u počítačů, tabletů nebo telefonů. Tohle vše je v dnešní době velmi důležité pro zachování 

zdravého životního stylu a budoucí vývoj našich dětí. A to vše je pro naše děti zdarma. 

V neposlední řadě jsme mysleli i na naše dospělé klienty. Rozšířili jsme aktivity v tělocvičně                  

o cvičení pro ženy i muže – pilates, jógu, body stylling, vodní aerobic a další. Tyhle aktivity jsou 

FRY Relax Centrum Fryčovice 

Nejen ztráty, ale i investice – 17 miliónů za čtyři roky 
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i nyní součástí naší nabídky a některé z nich jsou našimi službami, takže veškerý zisk z nich jde 

do vlastní pokladny. 

Nezanedbatelný je i přínos bazénu pro naše starší občany, kteří by jinak neměli tolik možností 

věnovat se sportu a především plavání. Protože, co si budeme povídat, plavání je jednou 

z nejzdravějších a nejšetrnějších aktivit a pomáhá udržet se v kondici i v pokročilém věku.                       

A i kdyby to mělo být jen pro malou část našich spoluobčanů, pořád to má velký smysl. Myslím, 

že je důležité, aby se ve své rodné vesnici, ve které prožili celý svůj život, budovali ji vlastníma 

rukama (což se dnes zdá až neuvěřitelné), starali se zde o své děti a vnoučata, cítili dobře.  

A co se týče finančních ztrát, tak ano. Nejsou zrovna malé. Ale nesmíme zapomínat, že tento 

objekt tady stojí již sedmnáctý rok a je v provozu 24 hodin denně, nejméně 360 dnů v roce.                     

Za těch sedmnáct let vzrostly ceny energií několikanásobně, začalo se platit stočné, museli jsme 

se přizpůsobovat novým a novým předpisům jak hygienickým, tak bezpečnostním. A rovněž jsme 

museli modernizovat počítačovou techniku, přizpůsobit se poptávce trhu, kdy zaměstnavatelé 

nabízejí svým zaměstnancům různé podoby benefitů ať už formou poukázek či platebních karet 

apod. Myslím, že i v tomto ohledu jdeme stále s dobou. A abychom udrželi dostupnost těchto 

služeb pro naše občany, musíme umožnit přístup k nim i lidem z okolních vesnic a měst.                            

A ty přilákáme jen tím, že jim nabídneme kvalitní služby za dostupné ceny. 

Úspory jsou samozřejmě důležité. Dle vlastních dlouholetých zkušeností však vím, že uspořit 

můžete jen tehdy, když nejdříve investujete. Jednou z takových úspor měla být rekonstrukce 

strojovny, která byla již zastaralá, stroje již neplnily svou funkci, jejich údržba stála hodně energie 

a peněz. Tu se podařilo zrealizovat v létě 2019. Bohužel epidemie coronaviru a následné 

několikanásobné uzavření centra nám neumožnilo zhodnotit účelovost této investice. Pevně 

věříme, že nyní po znovuotevření, se tato úspora projeví. Ale to není jediný návrh, který byl 

předložen. Během letošního jara byly předloženy další dva návrhy na úspory. A to vybudování 

fotovoltaické elektrárny a návrh na zpětné využití odpadní bazénové vody. Tyto návrhy byly 

předány radě obce Fryčovice a nyní záleží jen na radě a zastupitelstvu, jak je vyhodnotí.  

 

A ještě slovo na závěr: 

V naší krásné obci bylo za posledních dvacet let vybudováno mnoho nového. A stále se buduje. 

Je potřeba si ale říct, že je jednoduché budovat, když na to máte. Těžší je ale všechno to, co se 

vybudovalo udržovat a starat se o to. Je to však nutné, protože pak by tyto investice byly jen 

zbytečné vyhazování peněz a zůstaly by po nás jen zapomenuté pomníčky minulosti. 

 

Finance na opravy a rekonstrukce v letech 2017 - 2020 
1. V roce 2017 jsme přistoupili k rekonstrukci střechy nad bazénovou halou.  

      Bylo potřeba vyřešit dlouhodobý problém se zatékáním do střechy, problémy s izolací                   

a únikem tepla.  

Cena opravy       2 513 815,- Kč 
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2. 2018 – oprava dávkovacího zařízení, které již neodpovídalo bezpečnostním předpisům                    

a nesplňovalo hygienické podmínky 

Cena opravy          604 741,- Kč 
 

3. 2019  

 rekonstrukce vytápění (výměna tepelných čerpadel, plynových kotlů, zásobníku vody                   

a řídicího systému MaR.) – zařízení bylo již zastaralé a opotřebované 

 výměna filtračního zařízení – motory, pískové filtry a rozvody, které již neodpovídaly 

hygienickým předpisům. 

Cena rekonstrukce       4 653 037,- Kč 
 

4. 2020 

 Částečná oprava podlahy strojovny. Při deštích došlo k poškození podloží a ke vzlínání 

spodní vody přes podlahu strojovny. Hrozilo poškození nově zrekonstruovaného zařízení 

strojovny.  

Cena opravy             cca 200 000,- Kč 

 Renovace stěn squashového kurtu – nátěr stěn a dosypání písku do mezistěn, aby nedošlo 

k poškození celého systému squashového kurtu.  

Cena renovace                     41 900,- Kč 
 

Všechny tyto investice byly nutné buď z hlediska stáří zařízení, nebo z nutnosti zabezpečení 

hygienických a bezpečnostních předpisů. Důležitou roli samozřejmě hraje i technologický rozvoj 

a modernizace. 

       Hlavatá Pavlína 
 

 

 

Milí přátelé, příznivci a členové klubu,   

s dalším postupným rozvolňováním protiepidemických opatření s potěšením konstatujeme                      

a dáváme na zřejmost vám všem, že pokud  nevyvstanou další nepředvídatelné překážky 

v souvislosti s covidovou situací, hodláme zahájit klubovou sezonu roku 2021 

ve  středu  1. září  2021. 

Srdečně přivítáme vás všechny, s otevřenou náručí uvítáme hlavně nové členy, kterým můžeme 

nabídnout příjemné prostředí, bezva kolektiv, špetku legrace, ale především bohatou  

programovou nabídku. Je to výzva - neváhejte, přijďte.  Budete osloveni neopakovatelnou 

atmosférou, je to šance získat další směr pro svůj život. Čas má plné ruce  překvapení a i v malém 

kolektivu se dají zažít veliká dobrodružství.  

                                                                           členové výboru Klubu seniorů Fryčovice   

Klub seniorů Fryčovice 
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Volejbalový oddíl TJ Sokol Fryčovice pořádá 

 

FRYČOVICKÝ VOLEJBALOVÝ KEMP 
          

   pro mládež a děti, které se chtějí zlepšit ve hře pod vysokou sítí. 

Termín:  pondělí 23. 8. –  pátek 27. 8. 2021 

Místo:  Sportovní areál TJ Sokol Fryčovice (a okolí pro cykloturistiku) 

Program:  8:30 … sraz účastníků, příprava kurtů 

9:00 – 11:00  … technická část zaměřená na zlepšení herní činnosti 

jednotlivce (odbíjení prsty, podání a bagr, podání a smeč, hra, dle počasí 

venkovní kurty včetně beachvolejbalového hřiště nebo hala) 

11:00 – 12:30  … doplňkové sportovní aktivity (2x bazén FryRelax, 

cykloturistika, posilovna) 

12:30 – 13:00 …  oběd menu Sokolka 

  13:00 …  ukončení tréninkového dne 

  

Občerstvení: pitný režim a obědy zajištěny 

Cena:  1.000,- Kč  (včetně obědů, pitného režimu a vstupného) 

       Přípravu programu a náplň tréninků připravují 

František Kopecký, Jaromír Pinkava, Jiří Šefl 

 

Účastníci kempu budou dodržovat aktuální nařízení vlády ČR k pandemii. 

Přihlášku zašlete do 30. 6. 2021 na mail frantisek.kopecky@email.cz 

Pro jakékoliv dotazy volejte 602 336 402 nebo pište. 
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--------------------------------------- Závazná přihláška ----------------------------------------------------- 

Jméno a příjmení:   …………………………………………..     Datum narození:   ……………… 

Bydliště: ………………………………………………………. Mobil:   …………………………… 

Kontaktní údaje zákonného zástupce: ……………………………………………………………… 

      Mobil: ……………   Email: …………………………….. 

Ve  ……………………..   dne   ……………..  Podpis zákonného zástupce: ……………………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podepsanou závaznou přihlášku prosím zašlete mailem na adresu 

frantisek.kopecky@email.cz 

nebo ji osobně odevzdejte uvedeným vedoucím kempu. 

 

Přihláška je závazná, platbu celé částky uhradit nejpozději do 30.6.2021 na číslo účtu: 

1682198329/0800. Variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD,                 

do poznámky uveďte FVK2021 a jméno dítěte. V případě zrušení přihlášky 14 dní a méně                    

před termínem začátku kempu se částka nevrací, při zrušení přihlášky o více než 14 dní před 

termínem začátku kempu se vrací 50% částky. Celá částka se vrací pouze v případě nemoci oproti 

lékařskému potvrzení nebo z důvodu zrušení kempu vzhledem k opatřením vlády ČR 

k pandemii.  

 

 
 
 

Jaro pro zahrádkáře příznivé není. Vlhké a studené počasí v dubnu i květnu s teplotami                            

pod dlouhodobými průměry zakládá podmínky pro četné choroby rostlin. Posouvá se i vývoj 

přírody minimálně o 14 dnů zpátky. Těšit se na první plody ze zahrádek budeme moci rovněž se 

zpožděním. Konečně jsou příznivé zprávy o ustupování sledované virové nákazy Covid-19. 

Projevuje se četné očkování, nařízené antigenní testování v zaměstnání i ve školách. Začínají se 

rozvolňovat celostátní omezující opatření – děti 

chodí do školy, otevřely se zahrádky restaurací. 

Choroba rostlin nebo jiný vliv se projevil i na aleji 

slivoní na Seibertové cestě, kterou mají zahrádkáři 

v péči. Narašené listy chřadnou, zdá se, že stromy 

usýchají. Zemědělci vliv chemické ochrany polí 

vylučují. Ve spolupráci s obcí byli přizváni 

odborníci, rostlinolékaři a odborníci z Ústředního 

kontrolního a zkušebního ústavu. Odebrali si 

vzorky a my budeme čekat na laboratorní 

výsledky. Je pravda, že na chřadnoucí slivoně si 

stěžuje řada zahrádkářů. O vývoji a výsledcích 

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 
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budeme informovat  následujícím čísle zpravodaje. Díky rozvolnění opatření proti šíření Covid-

19 jsme se mohli postarat o moštárnu, která již generální úklid vyžadovala. Povedlo se zajistit 

oblíbený hnojící substrát ze žampionárny i jeho distribuci mezi zahrádkáře. Poslední zbytek jsme 

uklidili v rámci sobotní brigády. Moštárna je opět připravena na podzimní moštování. Doufáme, 

že nebude omezeno protiepidemiologickými opatřeními. 

 

Povedlo se zorganizovat celostátní soutěže (fotografická 

soutěž 2021 a výtvarná soutěž 2021), kterých se úspěšně 

zúčastňují i fryčovické děti MŠ a ZŠ. Velice všechny potěšilo 

1. místo MŠ Fryčovice s kolektivním výrobkem 

v polytechnických pracích „A“. Porotu udivili svým značně 

náročným dílem průměru téměř 50 cm s mnoha drobnými 

doplňky. Těšit se už můžeme na 29. ročník pro rok 2022                  

na téma „Ovoce plné vitamínů“. 

 

 Těšíme se, že v rámci možností se opět rozvine i činnost zahrádkářů na úrovni základní 

organizace, družebních vztahů. Doufáme, že budou brzy probíhat výborové schůze a členské 

schůze s oblíbenými odbornými přednáškami. 

 Přejeme všem zahrádkářům a příznivcům mnoho radosti a zadostiučinění ze svých 

zahrádek. 

                   Jaromír Ferdian 
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Aleš Konečný 

Historie Fryčovic ve fotografii 

Fryčovice, 1942, výsadba javorů na severní straně hřiště sportovního klubu na fojtství 

Fryčovice, 1958, budova bývalého fojtství již jako družstevní statek JZD Fryčovice (autor: Oldřich Laník) 
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Charita Frýdek-Místek nabízí široké spektrum sociálních služeb, jejichž cílem je především 

umožnit jednotlivým skupinám osob pomoc se zvládáním jejich životních situací. Jednou z těchto 

služeb, kterou naše Charita nabízí, je i pobytová odlehčovací služba.  

Jedná se o službu, jejímž účelem je umožnit osobám, které pečují o své blízké, čas pro odpočinek, 

vyřízení si svých osobních důležitých záležitostí a možnost regenerace. Zaměstnanci naší 

pobytové odlehčovací služby se  při tom snaží vyjít každému jednotlivému klientovi vstříc                         

a poskytnout mu obdobné podmínky, které má při pobytu v domácím prostředí, včetně jeho 

návyků a zvyklostí. 

Klienti této služby si můžou zpříjemnit čas trávením terapeutických, výchovných a vzdělávacích 

činností, stejně tak jako hraním her, vařením, sledováním TV, pobytem na zahradě či čtením 

oblíbených knih. Naše pobytová odlehčovací služba je velmi vyhledávaná pro svůj osobní 

přístup, čemuž svědčí i stále se k nám vracející se klienti. 

Kapacita této služby zahrnuje celkem 12 lůžek a jedná se o službu placenou. Vzhledem                       

k současné, již přes rok trvající, nepříznivé pandemické době víme, jak je pro mnoho osob  

ečujících o druhé tahle doba náročná a vyčerpávající. K tomu, aby Vaši blízcí mohli nabrat nové 

síly, Vám tak nabízíme možnost strávení určitého času u nás. 

Pokud je Vám tedy 45 let a více a jste osobou, která potřebuje zajistit dočasnou osobní péči tak, 

aby Vaši rodinní příslušníci či osoby Vám blízké mohly načerpat nové síly, případně si vyřídit 

své osobní záležitosti, pak se na nás můžete obrátit. Služby naší pobytové odlehčovací služby 

Vám můžeme poskytnout v rozsahu 3 měsíců s možností opakování během kalendářního roku. 

V případě nutnosti Vám může být tato služba prodloužena max. o 1 měsíc. Samotnému 

poskytnutí služby předchází návštěva u Vás, tak abychom se seznámili s budoucím klientem                     

a jeho prostředím a zvyklostmi a mohli mu jej v maximální možné míře zajistit po dobu služby 

u nás. Pomoc s osobní hygienou, stravováním, kontaktem se společenským prostředím                                 

a ubytováním je pak samozřejmostí. 

  

Charitní odlehčovací služba tak pro své velmi příjemné domácí prostředí umožňuje klientovi 

plnohodnotně zajištěný pobyt pro chvíle, kdy jeho blízcí, tj. osoby o něj pečující, potřebují nabrat 

novou energii, případně si obstarat své osobní záležitosti. Pokud Vás zaujala možnost využití 

naší pobytové odlehčovací služby, stejně tak, jestliže máte jakékoliv další dotazy k této službě, 

pak se na nás neváhejte obrátit. 

   

                                   JUDr. Jana Havláková 
 

Charitativní odlehčovací služba jede stále dál 
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Více než 260 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou 

společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným problémům 

ve vodovodní síti i sousedským sporům. 

Ostrava, 12. 5. 2021 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní 

sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě 

dovozu vody do bazénu cisternou SmVaK Ostrava. Tato varianta je výrazně rychlejší                       

a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o službu byl v uplynulých letech 

vysoký – předloni šlo o více než 300 navezených bazénů, loni o více než 260. Češi tím 

potvrzují pozici velmoci v počtu zahradních bazénů na počet obyvatel. 

Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat 

provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje 

zdravotní riziko.  

Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné 

zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách 

www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.  

Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava 

rozhodly nabízet službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi pokračující epidemií 

nového typu koronaviru. Služba bude samozřejmě poskytnuta při přísném dodržení všech 

hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde               

o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě rukavic, ochrany dýchacích cest                                 

a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby.  

Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénů na počet obyvatel. Teplejší 

počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik 

týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti (letošní rok je v tomto ohledu výjimkou). Proto jich 

u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou stále přibývá. To platí                                 

i pro moravskoslezský region.  

Svůj dopad na zvyšující se zájem o zahradní bazény má samozřejmě již druhé jaro a léto, které 

budeme trávit v době pandemie nového typu koronaviru a rizika onemocnění COVID-19. 

Omezení týkající se cestování vede k tomu, že lidé tráví více volného času u svých domů nebo 

na svých chalupách. Zájem o rekreační nemovitosti zároveň trhá i přes nejisté vyhlídky tuzemské 

ekonomiky rekordy. 

Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat,                  

aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům                                  

Vyhněte se sousedským sporům. Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně! 

http://www.smvak.cz/
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ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní 

napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů? 

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě 

napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný                   

co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů 

vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin                         

a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také 

způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být 

omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř. 

Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné 

napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc                       

ve všední den. 

„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu 

cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, 

že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském 

roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než dvě stě šedesát bazénů,“ 

vysvětluje Koníř.  

Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit téměř                         

100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s téměř                           

40 napuštěnými bazény. Majitelé bazénů na Frýdecko-Místecku si nechali navézt vodu                             

do 50 bazénů, na Karvinsku do 80. 

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou 

linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti 

dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl 

osmé ráno do osmi hodin večer.  

Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu 

poskytuje, a objemu bazénu. V případě, že je možné ho navézt jednou cisternou (průměrně                       

10 kubíků vody dle typu vozu), činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1195 korun bez DPH. 

Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si 

nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se 

je možné například na laboratoře společnosti VodoTech (www.vodotech.cz).  

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody 

doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných 

kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky 
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k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního 

kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí 

laboratoří společnosti VodoTech Pavla Veselá. 

 

 

Ostrava 26. 5. 2021 – Kvalita pitné vody v lokalitách, kam ji dodává SmVaK Ostrava,                    

je jednou z nejlepších v naší zemi. Přispívají k tomu zdroje vody v podobě údolních nádrží, 

moderní úpravárenský proces a pravidelná péče o kvalitu vody v průběhu její distribuce. 

Z 21 845 laboratorně sladovaných ukazatelů v loňském roce odpovídalo 21 812 z nich 

parametrům stanoveným příslušnou vyhláškou – tedy 99,85 %.   

Kvalita pitné vody je pravidelným tématem společenské i mediální diskuze. Odborníci, veřejní 

představitelé nebo média často upozorňují na to, že kvalitě pitné vody je především s ohledem       

na lidské zdraví nezbytné věnovat odpovídající pozornost. „Podle údajů z Českého statistického 

úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno                       

10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu obyvatel. Budeme-li hodnotit kvalitu pitné vody 

z pohledu statistických výsledků monitoringu, můžeme s uspokojením konstatovat, že pitná voda 

z veřejného vodovodu je v ČR kvalitní a bezpečná. Kontrola kvality vody je dle legislativy České 

republiky nastavena velmi přísně, kde řada ukazatelů má limit nižší, než požaduje evropská 

směrnice pro pitnou vodu, a to dokonce i v aktuálním novelizovaném znění z konce roku 2020,“ 

píše ve své situační zprávě ke kvalitě pitné vody z 24. května Sdružení oboru vodovodů                       

a kanalizací ČR (SOVAK ČR). 

Jaká jsou tedy opatření v provozech SmVaK Ostrava a při distribuci pitné vody                                

ke spotřebitelům, aby dosahovala odpovídající kvality? Jak se kvalita pitné vody kontroluje 

a jaké parametry musí splňovat? 

Pro kvalitu pitné vody a pro teplou vodu jsou v České republice vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

stanoveny hygienické limity. Vyhláška zároveň udává četnost a rozsah kontroly jejich 

dodržování. Tento předpis je zároveň v souladu s evropskou směrnicí, která definuje parametry 

kvality pitné vody určené pro lidskou spotřebu. Kontrola se týká chemických, fyzikálních                            

i mikrobiologických parametrů pitné vody. 

„Kontrola kvality vody ve vodárenském procesu v SmVaK Ostrava začíná v centrálních 

úpravnách pitné vody v Podhradí, Nové Vsi a Vyšních Lhotách hned při přítoku surové vody 

z údolních nádrží do úpravny. A to pro někoho možná trochu překvapivě. Zajišťují ji pstruzi, 

siveni a podobné typy ryb citlivé na kvalitu vody a přítomnost ropných, toxických nebo jiných 

látek. V případě, že by ryby v akváriu zareagovaly, začaly hromadně umírat, obsluha provozu 

Kvalita pitné vody ve v Moravskoslezském kraji výborná 
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okamžitě přijímá potřebná opatření a je nucena úpravnu odstavit.,“ říká ředitel Ostravského 

oblastního vodovodu Jiří Komínek. Stejně pohotově probíhají provozní rozbory v laboratořích 

v areálech úpraven, aby mohli technologové v případě potřeby okamžitě reagovat. 

„Kontrola kvality vody probíhá v průběhu celého procesu výroby a úpravy vody v centrálních 

zdrojích, ve vodojemech, kde se pitná voda shromažďuje, ve vodovodním potrubí i přímo                             

u spotřebitele, kterému teče voda z kohoutku. Místa u spotřebitelů jsou vybírána náhodně                           

a pravidelně se obměňují, aby byl náš zásah co nejširší. Velmi často souvisí stížnosti na kvalitu, 

barvu nebo chuť pitné vody spíše s rozvody v domech a bytech, než s tím, jaká voda k dané 

nemovitosti přiteče,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. Rozbory 

surové a upravené pitné vody se provádí s četností dle množství vyrobené vody a počtu 

zásobovaných obyvatel. Jen na kontrolu kvality pitné vody v akreditované kanceláři společnost 

vynaloží ročně zhruba 18 milionů korun. 

Dle platné legislativy je provozovatel vodovodní sítě povinen zajistit provádění rozborů                               

u laboratoře, která je držitelem osvědčení o akreditaci. V  případě SmVaK Ostrava se jedná                        

o laboratoře společnosti VodoTech, jejíž centrální a špičkově vybavená laboratoř sídlí v Ostravě. 

Výsledky rozborů pitné vody jsou vkládány do centrálního systému hygienické služby (orgánu 

ochrany veřejného zdraví) s poetickým názvem PiVo, jehož správcem je Ministerstvo 

zdravotnictví ČR prostřednictvím Státního zdravotního ústavu a příslušných hygienických stanic. 

Ročně se do tohoto systému uloží přes jeden milion hodnot jakosti pitné vody. Z tohoto počtu 

pouze 1,5 % překročí limitní hodnoty parametrů dané vyhláškou, což je velice dobrý výsledek.  

I z tohoto srovnání vychází oblasti zásobované společnosti SmVaK Ostrava skvěle. „V roce 2020 

bylo hodnoceno 21 845 ukazatelů a nevyhovělo 34 z nich, čímž se dostáváme na hodnotu                        

0,156 %. Čili zhruba na desetinu toho, jaký průměr je vykazován při pohledu na celou Českou 

republiku,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř. 

Často zmiňovanou problematikou bývá přítomnost pesticidů a jejich metabolitů v pitné vodě jako 

důsledek lidské činnosti. V roce 2015 byl výrazně navýšen rozsah jejich sledování. Na většině 

území ČR se provedl screening více než 60 pesticidních látek a jejich metabolitů. V některých 

lokalitách si tento monitoring vyžádal potřebu investic do technologií úpravy vody. SmVaK 

Ostrava, které vyrábějí zhruba 95 % pitné vody ve třech centrálních úpravnách v Podhradí                           

u Vítkova, Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšních Lhotách, tento problém díky zdrojům 

v podobě údolních nádrží Slezská Harta - Kružberk, Šance a Morávka řešit nemusí. Ty se 

nacházejí v horských oblastech s minimálním dosahem zemědělské činnosti, při níž jsou 

pesticidy především využívány a mohou mít vliv na kvalitu vody. Výsledky jejich sledování jsou 

v případě zmiňovaných zdrojů dlouhodobě pod mezí stanovitelnosti jak v pitné vodě                                      
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v úpravnách, tak v pitné vodě ve vodovodní síti. Žádná opatření, jejichž cílem by mělo být snížení 

obsahu pesticidů ve vodě, tedy nejsou nutná. 

SmVaK Ostrava o kvalitě pitné vody své odběratele pravidelně informují na svých internetových 

stránkách. Tyto informace jsou každý týden aktualizovány. Jednotlivé ukazatele jsou řazeny 

podle úpravny vody, kde se pitná voda vyrábí, ale také podle zásobované oblasti. Každý 

spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány a ubezpečit se                        

o vhodnosti a bezpečnosti konzumace dodávané pitné vody. V průběhu uplynulých destiletích                

se kvalita pitné vody v moravskoslezském regionu prokazatelně zlepšila. 

„Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem 

kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem 

distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit 

distribuovat do domácností a průmyslových podniků vodu v kvalitě pitné vody a užívat ji                              

i k dalším účelům nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,“ uvádí ve své zprávě SOVAK ČR. 

 Mgr. Marek Síbrt, mluvčí 

 

 

 

 

24. května se za přísných hygienických pravidel a s nutností předchozí rezervace termínu 

návštěvy otevírají zákaznická centra a oddělení vyjadřování SmVaK Ostrava pro veřejnost. 

 

Ostrava, 13. 5. 2021 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se rozhodly znovu 

otevřít zákaznická centra v Ostravě – Mariánských Horách, Karviné, Novém Jičíně, Opavě 

a Frýdku-Místku pro veřejnost. Obchodní místa v Havířově, Třinci, Českém Těšíně, 

Bohumíně, Orlové a Vítkově zůstávají prozatím do odvolání pro osobní kontakt s veřejností 

uzavřena. 

Vodárenská společnost nicméně nadále preferuje pro vyřizování požadavků odběratelů 

nástroje nevyžadující fyzický kontakt se zaměstnanci SmVaK Ostrava. 

 

„Rozhodli jsme se znovu otevřít naše zákaznická centra pro veřejnost při dodržování přísných 

hygienických a epidemiologických pravidel, která minimalizují riziko nákazy novým typem 

koronaviru. Návštěva je možná pouze po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím online 

nástroje na našich internetových stránkách. To platí také pro oddělení vyjadřování, které bude 

pro veřejnost otevřeno ve stejnou dobu jako zákaznická centra. Přísně vyžadováno je dodržování 

ochrany dýchacích cest zákazníků rouškami, nebo respirátory, respektování dvoumetrových 

rozestupů nebo zákaz kumulace více osob v zákaznických centrech,“ říká generální ředitel 

SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. 

 

Zákaznická centra SmVaK Ostrava opět otevřena 
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Provozní doba zákaznických center SmVaK Ostrava pro veřejnost: 

Pondělí                9:00 - 12:00  13:00 - 17:00 

Středa                  9:00 - 12:00  13:00 - 17:00  

 

Návštěvy zákaznického centra SmVaK Ostrava nebo oddělení vyjadřování jsou umožněny pouze 

přes rezervační systém, který zákazníci najdou na internetové stránce www.smvak.cz v sekci 

Zákazníci. Bez předchozí rezervace termínu nebude návštěva umožněna.  

 

Při návštěvě zákaznických center SmVaK Ostrava je nezbytné dodržovat tato pravidla: 

- Vstup je umožněn pouze osobám se zakrytými dýchacími cestami (rouška nebo 

respirátor), 

- do kanceláře zákaznického centra je možné vstupovat pouze jednotlivě a na vyzvání 

zaměstnankyň SmVaK Ostrava, 

- při pohybu v čekacích prostorech zákaznického centra je nezbytné dodržovat rozestupy 

minimálně dva metry, jak určuje příslušné značení. 

„Nadále upřednostňujeme v zájmu ochrany zákazníků i zaměstnanců  vyřizování záležitostí 

neosobní formou – emailem na adresách smvak@smvak.cz a zakaznickesluzby@smvak.cz, 

prostřednictvím bezplatné zákaznické linky 800 292 400 a využitím bezhotovostní platby. Zvažte 

proto, prosím, zda je Vaše návštěva zákaznického centra opravdu nezbytná,“ říká ekonomická 

ředitelka SmVaK Ostrava Halina Studničková. 

 

Jak mohou lidé komunikovat se společností SmVaK Ostrava a vyřizovat své požadavky             

bez nutnosti osobního kontaktu: 

- Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20:00. 

Linka byla technicky a personálně posílena, aby byly bez problémů plněny požadavky 

zákazníků. Bezplatná poruchová linka 800 292 300 zůstává v provozu non stop. 

- Speciální emailová schránka zakaznickesluzby@smvak.cz, kam se mohou lidé obracet 

se svými požadavky. Dále zůstává v provozu také emailová schránka smvak@smvak.cz.  

- Služby vodárenské společnosti lze dále objednávat přes aplikaci nabidkasluzeb.smvak.cz.  

- Důležité formuláře a dokumenty jsou pro zákazníky připraveny ke stažení                                       

na internetových stránkách www.smvak.cz, sekce Zákazníci, podsložka Dokumenty                       

ke stažení. 

- Oddělení vyjadřování  - Lidé mohou podávat žádosti o vyjádření k existenci sítí, 

k možnostem napojení na vodovodní nebo kanalizační řad nebo odsouhlasení projektové 

dokumentace přes internetové stránky www.smvak.cz bez nutnosti fyzického kontaktu                  

a návštěvy zákaznického centra. S dotazy je možné se obracet na bezplatnou zákaznickou 

linku 800 292 400.  

 

http://www.smvak.cz/
mailto:smvak@smvak.cz
mailto:zakaznickesluzby@smvak.cz
mailto:smvak@smvak.cz
http://nabidkasluzeb.smvak.cz/
http://www.smvak.cz/
http://www.smvak.cz/


 

       FRYČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 3/2021  37 

 

Myslivecký spolek děkuje především žákům Základní školy Fryčovice a aktivní veřejnosti                     

za provedenou akci záchrany mláďat v naší oboře. 10. a 11. června bylo při senoseči zachráněno 

31 koloušků. 

 

 

Volný Leo, myslivecký hospodář 

Záchrana mláďat v oboře Sovinec 
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Pracovníci údržby obecního úřadu v akci 
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Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil ČEZ 

nové studio i program 

V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších prostor 

Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! 

Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV 

studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo 

k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky                     

a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 

31 tisíc školáků i dospělých zájemců. 

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné 

elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali                              

ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští 

průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických 

provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.  

Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu on-line prohlídek elektráren těšit? Špičková 

technika interaktivního TV studia umožňuje propojit unikátní 3D modely, animace a videa                      

ze zákulisí. Další novinkou jsou fyzikální pokusy, originální rekvizity dovezené přímo 

z elektráren a prostor pro divácké dotazy. Někteří z virtuální show neodejdou s prázdnou, mají 

totiž možnost vyhrát v soutěžích o ceny. „Hosté se s námi podívají i tam, kam se při běžných 

exkurzích nedostanou. Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se rodí bezemisní energie                 

a kam se ubírá moderní energetika 21. století. Doufám, že v létě budeme moci naše infocentra                

a elektrárny znovu otevřít, aby si u nás naši virtuální návštěvníci získané znalosti ověřili. On-line 

prohlídky ale v určité podobě plánujeme zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková. 

Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského roku se do elektráren 

virtuálně podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to nemluvím o pozitivních ohlasech, kterých 

přišlo nepočítaně. Tohle všechno nás přivedlo na myšlenku posunout hranice ještě o kousek dál 

a nabídnout lidem v této nelehké době zážitek, na který opravdu nezapomenou. Vymysleli jsme 

pro ně program, který je ještě rozmanitější, interaktivnější a zábavnější. Těší nás, že touto cestou 

pomáháme studentům i učitelům zpestřit distanční výuku a umožňujeme lidem alespoň virtuálně 

cestovat. Věříme, že je zbrusu nová podoba našeho on-line bádání v zákulisí elektráren nabije 

nejen poznáním, ale i pozitivní energií,“ vysvětluje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina 

Bartůšková. 

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu 

www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce 

školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne 

http://www.virtualnevelektrarne.cz/
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pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny 

exkurze jsou zdarma. 

Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina 

ČEZ nabízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line prostředí například pokračují 

interaktivní besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně také přibývají novinky a zajímavosti                 

na vzdělávacím portálu www.svetenergie.cz 

 

 

Mám na mysli denní režim. Osobní režim každého z nás. Je mi jasné, že někomu režim vyhovuje, 

někomu méně, ale v podstatě se asi shodneme na tom, že každý z nás má svůj vnitřní rytmus, 

kterému svým způsobem naslouchá. S nastavením režimu jsem se důkladně seznámila u narození 

svých dětí. Myslím si, že jedním ze základních pilířů výchovy toho malého tvorečka je nastavení 

režimu. Poučena chytrými knihami a radami starších a zkušenějších matek jsem brzy po porodu 

zjistila, že mému synovi vyhovuje pravidelnost. Ví, že se ráno nabaští, pak je procházka, pak si 

chrupne, obídek, zase spánek, hraní, přebalování, koupání, papání a spinkání. A tak pořád dokola.      

S občasnými výjimkami potvrzujícími toto pravidlo jsme jeho režim opravdu dodržovali a nutno 

říci, že i do naší rodiny vnesl jistý řád a klid. S příchodem dcery to bylo podobné.  

V září loňského roku nastoupila naše dcera do první třídy. Nepíšu to proto, abychom si potvrdili, 

že ten čas opravdu strašně rychle letí, ale proto, že i nástup dítěte do školy vnese další řád do jeho 

života. A to dost zásadní. Celé září si na nový režim zvykala. Na zrychlená rána, na 45 minut 

trvající vyučovací hodinu, na přestávky, na oběd, družinu, kroužky a jiné aktivity probíhající 

odpoledne. Večer usínala unavená před osmou hodinou. Zkraje října už byla zaběhnutá školačka. 

Jenže v polovině října nařízením vlády nastala distanční výuka. A i když jsme se všichni snažili, 

jak paní učitelka, tak my rodiče a děti, stejně distanční výuka tu prezenční ve škole prostě nahradit 

nemůže. Dodržovali jsme ranní vstávání, dokonce i oběd v týdnu ve 12 hodin, a v 8 večer byla 

v posteli, ale školní režim to nebyl. Takže když se ještě před Vánocemi do školy zase vrátila, 

zažili jsme další září. Tedy znovu nastavování režimu, pravidel a upevňování všeho, co jsme 

v prvním měsíci školy už v pohodě zvládli. Nicméně bylo to složitější, než se zprvu zdálo. 

Myslela jsem si, že do tempa v pohodě po týdnu zpátky zapluje. Bohužel. Nejčastější slova                        

u snídaně byla: „Jez, dělej, zrychli!“ Doma zapomínala sešity, ve škole pero, svetřík nebo čepici. 

Asi nebyla jediná, protože paní učitelka navrhla, aby děti nosily všechny sešity a učebnice                          

v aktovce, aby nic nezapomněly. Nastaly Vánoce a s nimi prázdniny, po kterých se ale děti                     

do školy už nevrátily. Aha, takže režim doma. No nevadí. Snažíme se, znova se opravdu všichni 

snažíme. V dubnu nám to všechno ještě vláda zpestří tím, že děti nižšího stupně sice do školy 

můžou, ale pouze rotačně. Takže týden se učí ve škole, týden doma. To byl vůbec „nejlepší“ 

nápad. Nevím, jak ostatní děti, ale moje dcera se mě ptala v pondělí ráno: „Dneska jdu do školy, 

Režim 

http://www.svetenergie.cz/
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nebo jsem doma?“ Přiznám se, že já sama jsem občas přemýšlela nad odpovědí. Takže zažíváme 

už po několikáté měsíc září a upevňování prvňáčka na školní rytmus. A to máme květen. Snad tu 

první třídu už nějak doklepeme. A v září to zkusíme znovu. Třeba už na delší dobu. A tak 

přemýšlím nad tím, jak vlastně doba covidová poznamená naše nejmenší, jak úzce se jich dotýká 

a jaké dopady na ně bude mít. Ale ať skončím něčím vtipným: Víte, jaký je rozdíl mezi                

covidem-19 a těstovinami? Žádný, oba pochází z Číny, ale do celého světa je rozšířili až Italové.  

    Autor si přeje zůstat v anonymitě. Redakční rada autora sloupku zná.  

 

 

Fryčovický zpravodaj č. 3/2021 

Uzávěrka dalšího čísla bude 1. srpna 2021. Do uzávěrky zasílejte příspěvky                             

v elektronické podobě v textovém formátu (DOC, ODT, TXT apod.) výhradně           

na adresu: frycovickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává Obec Fryčovice pro občany obce 

a osady Ptáčník v nákladu 900 ks, 6x ročně. Periodický tisk územního samosprávného 

celku.  

Obec Fryčovice, IČ 00296635: adresa: Fryčovice 83, PSČ 739 45, FRYČOVICE 

Zpravodaj a etický kodex naleznete na internetových stránkách www.frycovice.cz. 

 

Redakční rada: Mgr. Monika Hrtánková, Mgr. Petra Strnadlová a Ing. Gabriela 

Pultarová 

Informace: 558 668 119 Registrováno u MK ČR pod registrační značkou  

MK ČR E 12361 

Za správnost příspěvku zodpovídá jeho autor. Příspěvky dodané po termínu nebo 

nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací. 

Grafická úprava: Ing. Vratislav Konečný 

Sazba a tisk: tiskárna KLEINWÄCHTER holding 

Ceník inzerce                

ve Fryčovickém 

zpravodaji: 
 

             A5         1 200 Kč 

   ½ A5     750 Kč 

   ¼ A5       500 Kč 
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            Nabízíme veškeré malířské a natěračské práce. 

Malby: 

bytu, RD, novostavby, rekreační střediska, penziony, školy, školky, hospody, restaurace, firmy, 

JZD, nebytové prostory atd. 

Nátěry: 

střechy, fasády, pergoly, ploty, železné konstrukce, radiátory, lodní kontejnery atd. 

Taktéž dekorační stěrky 

Čištění: 

Plastového obložení RD, zámkové dlažby atd. 

Nabízíme dárkové poukazy 

Kontakt: 

Tel. 606 058 430 

Meil. maliri.maliri@email.cz 

Fb. Malíř Malir taktéž fotky na profilu 

 

Fakturační údaje 

Ladislav Kerekeš 

Bavlnářská 2527 

Frýdek Místek 

738 01 

IČO 732 09 082  
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